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Boletim 
FecoméRcio RJ

Especial Coronavírus  
Como o setor pode reagir

Este boletim reúne informações e dicas fundamentais para ajudar sua empresa a enfrentar esse 
momento de crise gerado pela propagação do novo coronavírus (COVID-19). 

A Fecomércio RJ está empenhada em apoiar o setor como um todo, a partir de orientações e 
notícias de interesse de todos os empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado 
do Rio de Janeiro. Estamos juntos!

NOTÍCIAS DO SETOR

CRÉDITO

CRÉDITO CARO DE CARTÃO DE LOJA CRESCE NA PANDEMIA
Basta cruzar a porta principal para ouvir a pergunta: “Vamos fazer o cartão da loja?”. Ao chegar no caixa: “Quer pagar as compras com 10% de 
desconto? É rapidinho!”. A estratégia das varejistas tem dado certo. O mercado de crédito ensaia uma recuperação para patamares anteriores à 
pandemia de Covid-19, e um dos motores é justamente o cartão de loja. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600 É 93% DA RENDA DE 20,7 MILHÕES DE BRASILEIROS
Para quem ainda tem dúvida da importância, em todos os sentidos, do auxílio emergencial de R$ 600: para os 10% mais pobres da população, 
93% da renda domiciliar é oriunda do coronavoucher, segundo dados do Ministério da Economia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

COMO NOVA LEI DE DADOS PROTEGE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS?
Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que prevê uma série de obrigações para as 
empresas e órgãos públicos no tratamento de dados pessoais. O cidadão passa a ter direito de saber quais dados uma empresa ou administração 
pública tem sobre ele, de solicitar a reti�cação de informações e até de pedir que sejam apagados. As empresas terão até agosto para se adaptar. 
Depois disso, quem não cumprir as regras, pode receber multa de até R$ 50 milhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO SANCIONA LEI QUE OPERACIONALIZA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.058/2020, originada da Medida Provisória (MP) 959/20, que trata da operacionalização do 
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), pago a trabalhadores com redução de jornada e suspensão de contrato de 
trabalho durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). A lei foi publicada hoje no Diário O�cial da União. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR COVID-19 CRESCE PELO 3º DIA SEGUIDO NO RIO
O Estado do Rio registrou 43 mortes e 648 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados neste 
domingo, dia 20, pelo governo estadual. Ao todo, são 17.677 vítimas e 251.909 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março. 
Com a última atualização, há aumento pelo 3º dia consecutivo na média móvel de mortes, o que aponta para uma tendência de crescimento no 
contágio da doença. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘COMPLETAMENTE CONTRÁRIO AO BOM SENSO’, DIZ PESQUISADORA DA FIOCRUZ SOBRE RETORNO DE PÚBLICO EM ESTÁDIOS DE 
FUTEBOL
Apesar de a prefeitura do Rio ter anunciado o retorno das torcidas aos estádios de futebol, o governador em exercício Cláudio Castro publicou em 
edição extra do Diário O�cial a prorrogação das medidas restritivas de prevenção à Covid-19 até 6 de outubro, mantendo suspensos eventos com 
público, o que inclui atividades desportivas. Os governos municipal e estadual, que vinham tomando ações em conjunto — como a 
determinação de proibir o consumo de bebidas alcóolicas em ambientes externos depois das 22h — desta vez seguiram caminhos diferentes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LINHA AMARELA: PREFEITURA DIZ QUE NÃO HAVERÁ COBRANÇA NO PEDÁGIO ENQUANTO DURAR A PANDEMIA DA COVID-19
Os motoristas poderão passar livremente pelas cancelas do pedágio da Linha Amarela até o �m da pandemia da Covid-19, de acordo com a 
Prefeitura do Rio. Essa mudança foi implementada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na quarta-feira, dia 16, que autorizou o 
município a seguir com o processo de encampação (assumir a gestão) da via. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO SE UNE AO ESPÍRITO SANTO PARA EVITAR PERDA DE ATÉ R$68 BILHÕES EM ROYALTIES DO PETRÓLEO
Na tentativa de evitar uma perda bilionária na arrecadação dos recursos do petróleo, o Rio de Janeiro decidiu se unir ao Espírito Santo e tentar 
negociar um acordo sobre a divisão dos royalties. Caso a proposta dos dois estados seja aprovada, o Rio deixaria de receber R$ 7,7 bilhões até 
2025. Se a negociação não for aprovada e o Supremo Tribunal Federal (STF) validar a partilha dos royalties entre estados produtores e não 
produtores, a perda �uminense é estimada em R$ 67,9 bilhões, segundo cálculos da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SEBRAE E SISTEMA FECOMÉRCIO PROGRAMAM AÇÕES GRATUITAS PARA ESTIMULAR COMÉRCIO NO DIA DAS CRIANÇAS
O setor do comércio está se preparando para mais uma data importante. O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, está chegando e, 
para preparar o comércio varejista e ajudar a fortalecer a economia do estado, o Sebrae Rio e o Sistema Fecomércio RJ elaboraram soluções 
criativas e promocionais para incentivar o consumo, atrair novos clientes, produzir campanhas apropriadas para as redes sociais, estruturar um 
planejamento dos pequenos negócios e oportunizar um aumento de receita para o empresário �uminense. A ação terá início na próxima 
segunda-feira (21/09). 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

A SOLIDARIEDADE ENTRE VIZINHOS IMPULSIONOU NEGÓCIOS DE BAIRRO
Nos tempos de quarentena, quem pôde saiu de casa o estritamente necessário e, mesmo assim, não foi longe – no máximo a um mercado aqui, 
uma farmácia ali. Aí pessoas que nunca tinham prestado atenção em uma lojinha, um ateliê, um restaurante logo ao lado começaram a descobrir 
os encantos do comércio em seu próprio bairro. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio 
captou o movimento – 82% dos cariocas disseram ter priorizado tais negócios – e revela que a tendência segue �rme – o mesmo grupo a�rma 
que continuará �el a eles. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

COVID-19: PREFEITURA AUMENTA FISCALIZAÇÃO EM BARES, MAS CARIOCAS SE AGLOMERAM NAS RUAS E SEM MÁSCARAS
Após o Rio registrar aumento na média móvel de mortes por Covid-19, e crescimento no contágio, a prefeitura do Rio decidiu intensi�car a 
�scalização em bares e restaurantes, na noite desta sexta-feira. Apesar de muitos estabelecimentos demarcarem os espaços, na Praça Cazuza, o 
local voltou a lotar. Na região, a grande maioria continua desrespeitando o uso obrigatório de máscaras, chegando ou saindo dos 
estabelecimentos sem a proteção e sem serem orientados ou multados por agentes da Guarda Municipal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL NO RIO: LIESA DEFINE DIA 24 SE ADIA OU NÃO REALIZA DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EM 2021
A possibilidade de não haver des�le das escolas de samba em 2021 não está descartada. Essa é uma das propostas que serão discutidos na 
reunião marcada para a próxima quinta-feira, dia 24, entre o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Castanheira, 
e os 12 representantes das agremiações do Grupo Especial do Carnaval do Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CLÁUDIO CASTRO PRORROGA AS MEDIDAS RESTRITIVAS NO RIO ATÉ 6 DE OUTUBRO DEVIDO À COVID-19
A noite desta sexta-feira foi mais uma ocasião com desrespeito às regras dos governos estadual e municipal no enfrentamento à Covid-19 no Rio. 
A proibição do consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo depois das 22h continua e é uma das medidas restritivas publicadas em 
edição extra do Diário O�cial do Estado nesta sexta-feira. O governador em exercício, Cláudio Castro, estendeu as determinações até 6 de 
outubro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TURISMO: METADE DAS OPERADORAS VENDE VIAGENS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO
Metade das operadoras de turismo vendeu viagens para os meses de novembro e dezembro deste ano, segundo balanço divulgado pela 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). As operadoras são empresas que montam pacotes e programas de viagens, que são 
comercializados pelas agências de turismo, e os membros da associação representam 90% dos roteiros de lazer vendidos no Brasil. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

https://diariodorio.com/sebrae-e-sistema-fecomercio-programam-acoes-gratuitas-para-estimular-comercio-no-dia-das-criancas/?utm_source=Di%C3%A1rio+do+Rio+de+Janeiro&utm_campaign=a636a5286a-Newsletter+RSS&utm_medium=email&utm_term=0_1654d75090-a636a5286a-286546689
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/09/5992113-turismo--metade-das-operadoras-vende-viagens-para-novembro-e-dezembro.html?fbclid=IwAR3RxAmR9RjSurRr_3CJYZaC7xpHaOGnOVXuysi3IFrtJftQlNffABxz3Iw
https://www.infomoney.com.br/carreira/bolsonaro-sanciona-lei-que-operacionaliza-pagamento-do-programa-de-reducao-de-jornada-e-salario/
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-001.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-002.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-003.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-004.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-005.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-006.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-007.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-008.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-009.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-010.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/21-011.jpg

